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 تزَايح دػى انسىار انىطٍُ

يىلف األززاب وانًدًىػاخ انسُاسُح االونٍ يٍ شكم تمزَز 

 انُظاو

 (فُذرانُح، ال يزكزَح ،)يزكزَح

 

 

 

 

 انخهفُح وانًثزراخ: .1

١ٌس ذحٌٕغرس حٚئؽىجألوػش ضكذ٠ح  ِٓ جٌّٛجم١غ "جٌذٌٚسؽىً "  ٠ؼذ ِٛمٛع

ٕحء جٌذٌٚس فٟ ٠ّٓ ذٌألقضجخ ٚجٌّؿّٛػحش جٌغ١حع١س ج١ّٕ١ٌس ػٕذ ضٕحٚي ِكٛس 

ٌرذء ػ١ٍّس جٌكٛجس جٌٛهٕٟ  ٘زٖ جٌّشقٍس جٌّّٙذز ٠ٛطٌٗٚٚضطقذس أ. 2011 ِح ذؼذ

ّذٜ ؾذ٠س جٌمٜٛ جٌغ١حع١س فٟ جإلٔطقحس ٌ: جٚال ألعرحخ جخطرحسٖجٌؾحًِ، 

ٌّؾشٚع جٌطغ١١ش جٌٛهٕٟ ِمحذً جٌطخٍٟ ػٓ جٌّؾحس٠غ ٚجٌّقحٌف جٌّكذٚدز 

نحتً جٌكٛجس ِمحذً جٌٍؿإ ٌإللططحي ٚجٌؼٕف ذف . غح١ٔح إل٠ّحْ ٘زٖ جٌمٜٛٚجٌخحفس

ٍّىٛٔحش جٌغ١حع١س فٟ ِذٜ ِغحػذضٗ ٌػٕذ ٔؾٛخ لنح٠ح خالف١س.  غحٌػح: 

ضٛص٠غ  جٌزٞ فؾً فٟجٌذٌٚس جٌكحٌٟ ٚػٍٝ ضكذ٠ذ جٚؾٗ جٌمقٛس فٟ ؽىً 

ٚػٍٝ أعظ ِٚفح١ُ٘ جٌكىُ جٌشؽ١ذ ٚع١حدز ذؾىً ػحدي ػشٚز ٚجٌغٍطس جٌ

ٚقمٛق جالٔغحْ جٌغ١حع١س ٚجاللطقحد٠س جٌمحْٔٛ ٚجٌّٛجهٕس جٌّطغح٠ٚٗ 

فاْ ٚأخ١شج  ج١ٌّٕٟ.جِس جالٔغحْ جٌكفحظ ػٍٝ وشٚجإلؾطّحػ١س ٚػٍٝ ِرحدب 

فٟ ج١ٌّٓ ِٓ ؽأٔٗ أْ ١٠غش ألسم١س ِؾطشوس قٛي ؽىً جٌٕظحَ جٌطٛفً 

 .1جٌذٌٚس ٠ٚغًٙ جٌطكحٚس قٛي جٌّٛجم١غ جألخشٜ رجش جٌؼاللس ذرٕحء

 

 

                                                           
  ..الخإصالح الدولة، نظام الدولة 1
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 يىالف األطزاف انسُاسُح: .2

 جٌذٌٚس؟ؽىً ِٓ ِٛجلف ِٚقحٌف ؾ١ّغ جألهشجف جٌّؼ١ٕس ِح ٟ٘ 

 

 (JMP) 2أززاب انهماء انًشتزن  2.1

ِح ذ١ٕٙح ػٍٝ وً  وحٔص لذ ضٛجفمص فٟأقضجخ جٌٍمحء جٌّؾطشن سغُ أْ 

جٌطٟ "ٚغ١مس جٌشؤ٠س جٌٛه١ٕس ٌإلٔمحر"    جٌّٛجم١غ جٌّطؼٍمس ذرٕحء جٌذٌٚس ِٓ خالي 

ضرح٠ٕحش ضشق١ً فنٍص  جٌذٌٚسخـ ؽىً ئال جٔٙح ٚفٟ ِح ٠ 2009أػٍٕطٙح فٟ 

 هشـ غالغس خ١حسجش ٌؾىً جٌذٌٚس. جٌخ١حس جالٚي ٠طّػً فِٟٓ خالي ٙح ِٛجلف

قىُ  جٌخ١حس جٌػحٟٔ:، 1994حَ ٚسد فٟ ٚغ١مس جٌؼٙذ ٚجالضفحق ػقىُ ِكٍٟ وّح 

 قىُ ِكٍٟ وحًِ جٌقالق١حش. ٚجٌخ١حس جٌػحٌع:ف١ذسجٌٟ 

 ػٍٝذ١ٓ أقضجخ جٌٍمحء جٌّؾطشن  ٌطٛجفكج ذؼذ ٌُ ٠طُجٌطمش٠ش  ٘زج وطحذسقطٝ ٚ 

 جٌذٌٚس.ؽىً 

 

الِشوض٠ح ؽىال ٌكضخ جٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ ضفنً جألِحٔس جٌؼحِس  2.1.1

 ِىح١ٔحشٚجإلٌّططٍرحش ٚذكغد ج 3جٌقالق١حش ذحٌطذس٠ؽ  خالٌِٗٓ ٌٍكىُ ضفٛك 

 عطؼذجدئػٓ أػشخ  فالـجٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلجأل١ِٓ جٌؼحَ ٌكضخ ئال جْ . جٌّك١ٍس

أٚفص ذزٌه دسجعس غ١ش ِطك١ضز، ِح ٟ قحي ف ف١ذسجٌٌٟطرٕٟ جٌخ١حس جٌ ٗقضذ

٘ذ ٚخرشجش د١ٌٚس ِؼشٚفس حِؼ٠طُ ضٕف١ز٘ح ذؾىً ػٍّٟ ِٓ لرً  ِٛمٛػ١س

ئال جْ ٘زج جالعطؼذجد ِؾشٚه ذأْ ال ضمَٛ جٌذٌٚس جالضكحد٠س ػٍٝ   4.ِٚإٍ٘س

لح١ٌُ ذً ػٍٝ جعحط أ ػٍٝ أعحط ئل١ّ١ٍٓ أقذّ٘ح ؽّحٌٟ ٚجالخش ؾٕٛذٟ

                                                           
 وحزباليمني االشتراكي  والحزبلإلصالح وتشمل التجمع اليمني  الستةمن قبل أحزاب المعارضة  3004المقاء المشترك في عام  تشكل 2

 .البعثو  اتحاد القوى الشعبية الناصري وحزبالوحدوي  الحق والتنظيم
لمدة عشرة أعوام من  تأعدالتي تيجية والبرنامج التنفيذي سترااالفي المقابمة إلى  األنسيوأشار األمين العام لحزب اإلصالح عبد الوىاب   3

 اإلدارة المحمية خالد األكوع.وكيل وزارة قبل 
"ال توجد خبرة يمنية في ىذا الموضوع. باإلضافة إلى ذلك ليس لدينا حتى اآلن القدرات عمى إدارة المحافظات فكيف يمكننا تشغيل النظام   4

نحن نقترح الحفاظ عمى صنعاء كعاصمة تاريخية واتخاذ عاصمة أخرى أضاف "و ليمني لإلصالح لعام لمتجمع ااألمين ا " قالالفيدرالي بكفاءة
 ".ة مركزية ليست من فعمنا، فيي موروثفي مكان آخر: تعز أو حضرموت أو عدن. ىذه ال
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ضؿحٖ ؽىً  حٌشغُ ِٓ أْ قضخ جإلفالـ ٌُ ٠كذد ذؼذ ِٛلفٗ جٌٕٙحتٟٚذ. ِطؼذدز

فٟ جٌىػ١ش ِٓ  ٚجٔطؾحسٖؼر١س قضذٗ عرحخ ؽأشؾغ ٚذفخش ٠ئال جٔٗ  جٌذٌٚس

ِكحفظس ِٕف ِؿحٌظ ؽٛسٜ جالفالـ فٟ وً ئٌٝ ِكحفظحش ِٕٚحهك ج١ٌّٓ 

 الق١حش ِغطمٍس ػٓ جٌّشوض. ف

ِٛلف ِغح٠ش ٠طرٕٝ  6ٕٟ ٌإلفالـ فٟ قنشِٛشجٌطؿّغ ج١ٌّفشع ، 5ِغ رٌه فاْ

ْ ف١ٗ قنشِٛش ئقذٜ ٌٕظحَ ف١ذسجٌٟ ضىِٛٓ خالي ضأ١٠ذٖ ألِحٔطٗ جٌؼحِس 

 فٟ 8جٌّىٛٔحش جٌغ١حع١س جٌكنش١ِس جألخشٜذم١س ٚضؾطشن  7.جٌّغطمٍس ألح١ٌّٗ

ٕـ ػٍٝ جٌطٟ ض. "ٚغ١مس قنشِٛش جٌشؤ٠س ٚجٌّغحس" ضرٕٟخالي  جٌطٛؾٗ ِٓ٘زج 

 ال تممتُسثح وػائذاتها ئدجسز ؽإٚٔٙح ٚغشٚجضٙح ش فالق١س قنشِٛجػطحء ( 1)

ؽإْٚ فٟ ئدجسز  سجٌىحٍِجػطحء ِٕطمس قنشِٛش جٌقالق١س ( 2) ٪،75ػٍ 

ػطحء ِٕطمس قنشِٛش ئ( 3، )ذكحس٘ح ٚجسجم١ٙح ِٚٛج١ٔٙح ١ِٚح٘ٙح جالل١ّ١ٍس

٘ح ِٓ خالي جٌر١غ ٚؾضس ٙح١مجأس ٚجٌطقشف فٟ جِطالنقك فٟ  جٌقالق١س جٌىحٍِس

ؾ١ؾٙح ٌّٕطمس قنشِٛش ( ٠ىْٛ 4ألغشجك عى١ٕس أٚ جعطػّحس٠س، )طأؾ١ش ٚجٌ

ضّػ١ً ِطغحٚ فٟ ضى٠ٛٓ ٌكنشِٛش ( ٠ىْٛ 5ِٓ خحفس ذٙح، )أٚلٛجش  جٌخحؿ؟؟

ٚضؾش٠ؼحضٙح لٛج١ٕٔٙح  ف١حغسفٟ ( ٠ىْٛ ٌٙح جٌكك 6، )جٌف١ذسجٌٟؿ١ؼ جألِٓ جٌ

جٌف١ذسجٌٟ  جٌذعطٛس ئػذجد٠طُ ضّػ١ٍٙح ذؾىً ػحدي فٟ ٌؿٕس أْ ( 7)جٌّك١ٍس 

، جٌمنحت١س ٚجٌطؾش٠ؼ١س ٚجٌطٕف١ز٠سحش جٌف١ذسج١ٌس فٟ جٌغٍط أْ ضّػً( ٚأخ١شج 8)

ٌغٍه جٌذذٍِٛحعٟ. جٚوزٌه فٟ جٌف١ذسج١ٌس جٌّإعغحش ٚجٌى١حٔحش  ٚفٟ

جْ ضنغ فٟ جالػطرحس قؿُ قنشِٛش ٚغشٚضٙح  جالضكحد٠سػٍٝ جٌذٌٚس ٠ٕٚرغٟ 

 .١ً جٌكنشِٟجٌطّػ ٔغرس ػٕذ ضكذ٠ذ ،ٙحٍعٛجق ٚجِطذجدٚعىحٔٙح 

 

                                                           
 .يقدمون أنفسيم بيوية مستقمة 5
ووافق  3022يونيو  24-23الرؤية والمسار" التي عقدت في ورشة عمل مجمس حضرموت المدني "حضرموت ... حضر االصالح   6

  .عمى مخرجاتيا
  . اليمن الموحد او دولة الجنوب في حال انفصاليافي إطار سواء ذاتيا  بحكميطالب الحضارم    7

.والبعثاالشتراكً، الناصري، الحراك  العام،فروع المؤتمر الشعبً   
8
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 ئال جٌّطؼذد جاللح١ٌُ ضرٕٟ جٌخ١حس جٌف١ذسجٌٟفأٗ ِغ فالـ ػذْ أِح ذحٌٕغرس إل

٠إ٠ذ  9ٗأٔ وّح ضذس٠ؿ١ح.ج١ٌٙح ٔطمحي إلأ١ّ٘س جفٟ أِحٔطٗ جٌؼحِس ِغ جٔٗ ٠طفك 

ضغطشد جاللطقحدٞ جٌّط١ّض ٚٙح ِٛلؼ خحفس ٌؼذْ قطٝ ضغطؼ١ذئػطحء جِط١حصجش 

 .فش٠ذز ِٓ ٔٛػٙحٕٚطمس قشز ِ ٚجػطرحس٘ح ١٘رطٙح ٚجقطشجِٙح

 

 خ١حس جٌف١ذسجٌٟجٌذأْ  لٕحػطٗػٓ ( YSPجٌكضخ جالؽطشجوٟ ج١ٌّٕٟ ) ٠ؼرش 2.1.2

وّح جٔٗ جٌّذخً ّٕغ ج١ٌّٓ ِٓ جٌطؾشرَ ٚجالٔمغحَ ٌألِػً جٌخ١حس ج٘ٛ  ٌٍكىُ

أْ ٠ؾىً ِٓ ؽأٔٗ أْ أٞ خ١حس آخش ذإوذ ٠وّح من١س جٌؿٕٛذ١س. ٌكً جٌجٌقك١ف 

 ٚجمطشجذحشضمٍرحش ضؼحٟٔ ِٓ جٌرالد جٌطٟ ِح صجٌص س ألِٓ ٚئعطمشج جذد١ٙض

دسجعس  ػٍٝلص جٌشج٘ٓ ٌزٌه ضؼىف ٌؿٕس جٌغ١حعحش فٟ جٌٛع١حع١س. 

ػذْ  جؽطشجوٟئال أْ  ٌططخز لشجس٘ح جٌٕٙحتٟ. جٌّخطٍفسجٌفذسج١ٌس جٌّٕحرؼ 

 5ذؼذ  جعطفطحء ٟ ٠ؼمرٗٚؾٕٛذ ٟؽّحٌ ِٓ ئل١ّ١ٍٓ ف١ذسجٌٟٔظحَ ٠غطكغٓ 

. ٠ٚؼطرش جؽطشجوٟ ػذْ ذحٔٗ ذّٛلفٗ ٘زج 10جٌؿٕٛذٟجٌؾؼد  سجدزإلضٍر١س  عٕٛجش

قشخ ِظحٌُ ٚخغحتش  آغحسِؼحٌؿس  فٟ ظً ضأخش٠ؼرش ػٓ ٔرل جٌؾحسع جٌؿٕٛذٟ 

 .ػحديذؾىً  1994

 

 (NUPانىزذوٌ انُاصزٌ ) انتُظُى  2.1.3

 11ٍكىُ.ٞ ٌؾىً جٌالِشوضجٌجٌٛقذٚٞ جٌٕحفشٞ، ِٓ ق١ع جٌّرذأ،  جٌطٕظ١ُإ٠ذ ٠

أوػش ضذسؾح  ِغحسجلذ ٠ططٍد  ف١ذسجٌٟجٌخ١حس جٌْ جالٔطمحي ئٌٝ أ ئال جٔٗ ٠ؼطمذ

ٌٛع١ٍس ج فرففٟ قحٌس أ جٌف١ذسجٌٟخ١حس ال ٠ّحٔغ جٌفأٗ . ِٚغ رٌه، ٚذكػح

وحفس ذ١ٓ ضٛجفك ٠ؿحد ف١غس جٌفحػٍس إلجٌطش٠مس ٌٚمن١س جٌؿٕٛذ١س ز ٌكً ججٌٛق١ذ

ٝ ئعطؼذجد ػٍجٌٕحفشٞ ع١ىْٛ جٌطٕظ١ُ فاْ جٌكحٌس ٘زٖ . فٟ جٌّؼ١ٕس ألهشجف
                                                           

-3002وتعرضوا لمضرب عمى أيدي القوات المسمحة التابعة لصالح. "تركنا الحراك بين  3002م "إصالح عدن كان جزءا من الحراك عا 9
  إنصاف مايو. –عندما تم رفع سقف المطالب لفصل الجنوب عن الشمال"  3002

 .ن مكونات الحراك يؤيدون االنفصال% م20تقريبا  وفقا لمحزب االشتراكي في عدن، فإن    10
. ىذا من شأنو أن يؤدي إلى دولة أكثر بعدد من االقاليملمحافظات يستبدل اجديد إداري ا ال يزال يتطمب تقسيم "وخيار الالمركزية ىذ 11

  توازنا ويفكك ىيمنة المركز ويحمي الوحدة". )المخالفي(
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١ٌٚظ ِٓ  12ِٓ أسذؼٗ ئٌٝ خّغٗ ألح١ٌُِىٛٔس  ئضكحد٠سٌمرٛي ل١حَ دٌٚس 

ئخط١حس ؽىً جٌكىُ ذحٌٕغرس ٌٍطٕظ١ُ فٟ فن١ٍس جألذؾىً ػحَ فاْ ٚ. ئل١ّ١ٍٓ

ػٍٝ ضفى١ه جٌغٍطس جٌّشوض٠س ٚ ػٍٝجٌخ١حس لذسز ٘زج ِذٜ  ِشؾؼط١ٗعطىْٛ 

 ئِىح١ٔس ضٕف١زٖ. ٝ جٌطٛص٠غ جٌؼحدي ٌٍػشٚجش جٌٛه١ٕس، ذحإلمحفس ئٌضكم١ك 

 

 ززب اتساد انمىي انشؼثُح  2.1.4

 

 ززب انسك  2.1.5

 .ف١ذسجٌٟ ِإٌف ِٓ ئل١ّ١ٍٓ أٚ أوػش٠إ٠ذ قضخ جٌكك ٔظحَ قىُ 

 

 (GPCانًؤتًز انشؼثٍ انؼاو )  2.1.6

جٌكىُ ؽىً ( فٟ ِغأٌس GPCال صجي خطحخ قضخ جٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼحَ )

لذ ٚجفمص ػٍٝ  جٌٍؿٕس جٌؼحِس غُ جْٚس. جٌشأٞفٟ  جالعطمشجسػذَ ٠ؼىظ 

ػٍٝ ِح ٚففطٗ ذحٌشوحتض ِٓ خالي جالضفحق 13 ٌٙحفٟ آخش جؾطّحع جٌالِشوض٠س 

 الِذ١ٔس، قذ٠ػس، د٠ّمشجه١س، ٚ، دٌٚس  ٚجٌطٟ ضطّػً فٟ  جٌخّظ ١ٌٍّٓ جٌؿذ٠ذ

ِقطٍف "ظالي  عطخذجَ ٚجٌٍؿإ إلطكذ٠ذ جٌ ػذَ ئال جْ جٌرؼل ٠شؾغ  ِشوض٠س 

ئٌٝ ِغررحضٗ ِشؾؼ١ٓ ذٙز جٌقذد جٌشؤ٠س ٟ ٝ ػذَ جٌطٛجفك ػٍئٌ  14جٌالِشوض٠س"

قضخ جٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼحَ ذ١ٓ ست١ظ جٌكضخ )جٌشت١ظ جٌغحذك  ل١حدز ئٔمغحَ

سغُ  جٌكحٌٟ( ٚأٔقحسٖ. جٌذٌٚس( ٚأٔقحسٖ ٚذ١ٓ جأل١ِٓ جٌؼحَ ٌٍكضخ )ست١ظ ٌٍذٌٚس 

حس٠س ئعطؾئٌٝ ؾٙحش  جٌكىُّٔحرؼ أؽىحي  ٚوً دسجعسلذ أ فاْ جٌكضخ رٌه

 ِك١ٍس ٌإلعطؼحٔس ذٙح ػٕذ ئضخحر جٌمشجس. 

 

 انسزان واندُىتُىٌ  2.3

                                                           
  ( والموارد )الثروة(.4( الجغرافيا، و3( عدد السكان، و2ينبغي تقسيم األقاليم وفقا لـ  12
  .3023نوفمبر  13
  لمؤتمر الشعبي العام الدكتور اإلرياني.نائب رئيس احسب وصف األمين  14
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ٟ جٌخحسؼ ذحالعطمالي ٚجٌكش٠س ٚجعطؼحدز جٌم١حدجش جٌؿٕٛذ١س فٚجٌكشجو١ْٛ ٠طحٌد 

 ٘زجعمف جٌّطحٌد  جسضفحعٚأْ  جٌؿٕٛذ٠ْٚٛ١ؼطرش  15دٌٚطُٙ ٚغشٚضُٙ ٚوشجِطُٙ.

ِٚطحٌرُٙ  خ ٚئّ٘حيأً٘ جٌؿٕٛٔط١ؿس ٌٍطؿحً٘ جٌّغطّش ٌّظحٌُ لذ ؾحء 

لرً ْ ٘زٖ جٌمن١س لذ ذذأش ذ١ّٕح ٠ؼطرش أخشْٚ أ. 2007 ػحَ جٌّؾشٚػس ِٕز

ٔح فّحء ٌؾىحٜٚ جِٕز أْ أػطٝ جٌٕظحَ جٌغحذك أر٘زج جٌطحس٠خ ٚذحٌطكذ٠ذ 

أػمحخ جٌكشخ فٟ جٌّطمحػذ٠ٓ لغش٠ح ِٓ جٌؼغىش١٠ٓ ٚجٌّذ١١ٔٓ  ِٚطحٌد

١ٔس ٚجٌّغحٚجز، غُ ِطحٌرحش رٌه ِطحٌرحش ذحٌكمٛق جٌّذ ضالٚ. 2004جأل١ٍ٘س 

٘زٖ جٌّطحٌرحش رسٚضٙح  أْ ٚفٍصئٌٝ  ذحعطؼحدز جألسجمٟ ٚجٌّّطٍىحش ٚجٌػشٚجش

جٌطٟ أدش ئٌٝ ٚ 2009ٍّس جٌمّغ جٌؼ١ٕفس ػٍٝ جٌّطظح٘ش٠ٓ فٟ ػحَ قأضٕحء 

فٟ جٌّإضّش جٌؿٕٛذٟ جألٚي جٌزٞ ػمذ فٟ ٚٚئفحذس ٚجػطمحي جٌىػ١ش٠ٓ. ِمطً 

ٌؿس جٌٛمغ فٟ حوكً ٌّؼخ١حس جٌف١ذسج١ٌس سفغ ضُ  2011جٌمح٘شز فٟ ٔٛفّرش 

وحٔٛج زجن ق١ٕ ٚٔحتد جٌشت١ظجٌكىِٛس جالتطالف١س جٌؿذ٠ذز  جٌؿٕٛخ ئال أْ

ذكٍٛي ٚ. ٌٍطؿحٚخ ِؼٙح ١ٌس جٌطٕف١ز٠س ٌٍّرحدسز جٌخ١ٍؿ١س١ٓ ذطٕف١ز جالِٕؾغٍ

جٌكشجن ِىٛٔحش ٚ 16فٟ جٌخحسؼ١حدجش جٌؿٕٛذ١س ، وحْ ِؼظُ جٌم2012ػحَ 

ذحٌطحٌٟ جٌّؾحسوس ٚسفنٛج  جالسضرحهفه لذ ٚفٍٛج ٌغمف  جخًفٟ جٌذ جٌؿٕٛذٟ

 ئال جْ ٌؿٕطٗ جٌف١ٕسِٓ خالي جٌؾحًِ ِإضّش جٌكٛجس جٌٛهٕٟ  ٌطكن١شجش فٟ

جٌطٟ ػحدش ئٌٝ ػذْ  أقذ جٌم١حدجش جٌؿٕٛذ١ٗ فٟ جٌخحسؼ – 17ِكّذ ػٍٟ أقّذ

ذؼل ئ١ٌٗ جٌّؾحسوس فٟ ِإضّش جٌكٛجس جٌٛهٕٟ ٚمُ  ؾذ٠ذج ٌقحٌف حِىٛٔ ؽىً-

ٟ ؾٙٛد جٌكشجن ع١ؾحسوْٛ فٓ أْ أخش٠ٓ ِ خشٜ ِإوذججألّىٛٔحش ِٓ جٌ

 جٌطقحٌف ػٕذِح ٠ك١ٓ جٌٛلص. 

 

 أَصار هللا  2.4

                                                           
  جميورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا. 15

  .3انظر المرفق  16
  الجنوب.الحميف االقرب لمرئيس ىادي في محمد عمي أحمد يعتبر  17
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٠ٚغؼْٛ ئٌٝ ٚٔظحَ ذشٌّحٟٔ. رجش قىُ ف١ذسجٌٟ دٌٚس ِذ١ٔس  أٔقحس هللا٠فنً 

)ؾٕٛذٟ  ئل١ّ١ٍٓ رجش جضكحد٠س ذذٌٚسع١مرٍْٛ ف١ذسج١ٌس ِطؼذدز جأللح١ٌُ ٌٚىُٕٙ 

أٔقحس هللا ٠ٚإوذ . ٕٛخجٌؿٍمن١س جالٔغد ٌرٌه ٘ٛ جٌكً رج وحْ ٚؽّحٌٟ( ئ

 رٚ هحذغ ف١ذسجٌٟ. ضحس٠خ١ح جٌكىُ ج١ٌّٕٟػٍٝ جْ ِٛسٚظ 

 ززب اتساد انزشاد انًٍُُ )سهفٍ(  2.5

خحفس ٚأٔٗ ِح صجي  ،ٔٙحت١ح ذؼذ جٌٕظحَؽىً ضؿحٖ جٌشؽحد ٠ؼطرش ِٛلف قضخ ال 

 ِٚغ رٌه، فاْ  .ش جٌكٛجس جٌٛهِٕٟإضِّٛجم١غ  ٌىًسؤ٠س ِطىحٍِس ػذجد فٟ هٛس ئ

ّٔٛرؼ ١ّ٠ً فٛخ  ذأْ قضذٗذؾىً غ١ش سعّٟ  ٠ف١ذأ١ِٓ ػحَ قضخ جٌشؽحد 

جٌكىُ ؽىً ئال أٔٗ ال٠غطرؼذ ضذجٚي  جٌقالق١حش.وحًِ ّكٍٟ جٌكىُ جٌ

ٚقً  ٌؿٕٛخِٓ رٌه ِٕغ ئٔفقحي جئرج وحْ جٌٙذف ّطؼذد جأللح١ٌُ جٌف١ذسجٌٟ جٌ

 .جٌمن١س جٌؿٕٛذ١س

  

  يؤثزج شخصُاخ   2.6

 18ػهٍ يسسٍ األزًز 2.6.1

ضمغ١ُ ئدجسٞ ٠فنً ٚجٌكىُ جٌّكٍٟ وحًِ جٌقالق١حش ػٍٟ ِكغٓ ٠إ٠ذ 

 ِغ رٌه ٌُ ٠ظٙش ِكحفظس ذؼذد ِكذٚد ِٓ جأللح١ٌُ. 21جي ؾذ٠ذ ٠غطرذي 

ئٌٝ جٌٛفٛي ِٕٗ ٌٙذف جئرج وحْ  خ١حس جٌف١ذسجٌٟجٌمذ  جضؾذد جٌمحتذ جٌؼغىشٞ

ئ٠الء جٌمن١س  ٠ٕرغٟجٔٗ ِكغٓ ٠شٜ . ٚفسذ١ٓ جٌمٜٛ جٌغ١حع١س جٌّخطٍضٛجفك 

ٔٙد ػٕٙح ِػحي رٌه  سفغ جٌّظحٌُفٟ فٟ جٌّؼحٌؿحش ٚجٌؿٕٛذ١س جأل٠ٌٛٚس 

جٌشت١ظ  ذحٌّغإ١ٌس ػٍٝ ِكغ٠ٍٚٓمٟ ِٚقحدسز جألسجمٟ ٚجٌّّطٍىحش. 

 ذغرد ،ذحإلٔفقحيحش ِٓ ِطحٌر فٟ جٌؿٕٛخ ِح آي ج١ٌٗ جٌكحي فٟ جٌغحذك

 .١ٌسجالٚ جٌكمٛل١سّطحٌرُٙ جٌٗ ضؿحٍ٘

ِرحدسز "ٌّغطؾحس جٌغ١حعٟ ٌؼٍٟ ِكغٓ، ػرذ جٌٛ٘حخ هٛجف، فٟ ٠ٚإ٠ذ ج

ضف٠ٛنح ِٕف جٌى١حٔحش جٌّك١ٍس  ٔؾش٘ح، مشٚسزٚأػذ٘ح جٌطٟ  "جٌٛفحق جٌٛهٕٟ

                                                           
  .3022في مارس انضمت لثورة الشباب رئيس السابق و مؤثرة وىو قائد الفرقة االولى مدرع التي إنشقت من العمي محسن شخصية  18
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( 10-6)ػٍٝ ؾذ٠ذ ٠ؼطّذ ضمغ١ُ ئدجسٞ ٠ذػُ وّح  19.الِشوض٠ح وحًِ جٌقالق١س

 ػذْ ٚفٕؼحء.خحفس ٌّذ٠ٕطٟ  ٚفالق١حشئِط١حصجش ِٕف ٠مطشـ وّح . ألح١ٌُ

 20انشُخ صادق األزًز 2.6.2

جٌٛقذز ٠ٚذػُ ذ١ٕس جٌذٌٚس جٌكح١ٌس ّٚٔٛرؼ ِٓ أٔقحس  جألقّش جٌؾ١خ فحدق

ّٕف ذؼـ جٌقالق١حش ٌرؼل ذئٌٝ ٌالِشوض٠س ٠ٚطشؾُ جألقّش ججٌكىُ جٌكحٌٟ. 

ٚئػطحتٙح ً قنشِٛش ِٚأسخ ٚؽرٛز رجش جٌّٛجسد ٚجٌػشٚجش ِػجٌّكحفظحش 

٠ٚشفل فحدق ؾٍّس ٚضفق١ال جٌٕظحَ . جٌط٠ّٕٛس جشحسػطرجالِٓ ق١ع ٠ٌٛٚس جأل

 .ٌغٛدجْ ِٓ ئٔمغحَ ٚئٔفقحيفٟ ججٌف١ذسجٌٟ ٠ٚؼطرشٖ ِغإال ػٓ ِح قذظ 

 21َصز طه يصطفً )يذَز ػاو يكتة رئاسح اندًهىرَح( 2.6.3

س ١ٌظ ٌذ٠ٙح ١ّإعغس جٌشتحعجٌٔقش هٗ ِقطفٝ ذأْ  قذ ػٍّٗ، ٠مٛي ػٍٝ

ْ جٌشت١ظ ػرذسذٗ أ ٠شؾف فأٗ رٌه،  سغُ .جٌٕظحَِكذد ِٓ ؽىً ِٛلف ذؼذ 

ؾذ٠ذ ضمغ١ُ  ػٍٝ أعحطالِشوضٞ جٌكىُ جٌّٔٛرؼ  ذحضؿحٖأوػش ١ِال  ٘حدٞ 

جِح ذحٌٕغرس ٌّىطد ستحعس جٌؿّٙٛس٠س فاْ .  22ألح١ٌُ  7-6ػٍٝ ٠ؼطّذ 

جٌكىُ ٚ جٌّك١ٍس ٌإلدجسزجال٘طّحَ ذحٌالِشوض٠س ٠ٕؼىظ ِٓ خالي ٚقذض١ٓ 

  23جٌشؽ١ذ.

                                                           
19
  .العامة المشاركة عززٌ وسوف والسلطة للثروة العادل التوزٌع ضمنٌ سوف النهج هذاٌستنتج علً محسن أن  
20
  .الٌمن قبائلتحالف  ٌرأس. 3122 عام فً الشباب ثورةإلى  انضمو نفوذا (شمالال فً) حاشد قبٌلة شٌوخ أكثر حدأ 
21
  .السابق المحلٌة اإلدارة وزارة استراتٌجٌة وكٌل إلى أشارلقد  
22
  .التوجه هذا ؤكدتقد  األخٌرة اآلونة فً ةعلنالم عسكرٌةال 7الـ  مناطقال 
23
  .باوزٌر العلٌمً هللا برئاسة عبد   
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 الخ أوخه انمصىر وانًشك

 جٌكحٌٟ؟ ؽىً جٌكىُست١غ١س فٟ  شِح جٌزٞ ٠ؼطرشٚٔٗ أٚؾٗ جٌمقٛس أٌّٚؾىال

 (1جٌّقفٛفس )

 

انسزب 

 انسُاسٍ

 أوخه انمصىر فٍ شكم انسكى انسانٍ

أقضجخ جٌٍمحء 

 جٌّؾطشن

 ٚجقطىحسٛص٠غ جٌغٍطس ٚجٌػشٚز ٚجالعطرذجد ػذَ جإلٔقحف فٟ ض24

رٌه، فاْ  ٚجألٚضٛلشجه١س ٚضٛس٠ع جٌغٍطس. ٚػالٚز ػٍٝ جٌغٍطس

ؽىً جٌكىُ جٌكحٌٟ ال ٠ٍرٟ جقط١حؾحش ِٚطحٌد جٌؾؼد ِّح 

٠إدٞ ئٌٝ ئمؼحف جٌٛقذز جٌٛه١ٕس ٠ٚفحلُ جألصِس جٌٛه١ٕس. 

ٚذحإلمحفس ئٌٝ رٌه، فأٗ ٠ن١ك جٌّؾحسوس جٌغ١حع١س ٚال 

٠كمك جٌطكٛي جٌذ٠ّمشجهٟ ٚال ٠نّٓ جٌطذجٚي جٌغٍّٟ 

 ٌٍغٍطس.

وحْ فٟ ػٙذ ِح لرً غٛسز جٌّشوض٠س وّح  جٌغٍطسضٛس٠ع   جالفالـ

 عرطّرش.

جٌكضخ 

جالؽطشجوٟ 

 ج١ٌّٕٟ

 ضشو١ض جٌػشٚز ٚجٌغٍطس.

جٌمٜٛ  جضكحد

 جٌؾؼر١س

 

 .حع١طشز جٌّشوض دْٚ ضٛف١ش جٌخذِحش ٌٍّٕحهك جٌطٟ قٌٛٙ قضخ جٌكك

قضخ جٌّإضّش 

جٌؾؼرٟ 

 جٌؼحَ

 

                                                           
  وفقا لوثيقة اإلنقاذ الوطني ألحزاب المقاء المشترك.   24
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جٌطٕظ١ُ 

 جٌٛقذٚٞ

 جٌٕحفشٞ

 ػم١ٍس أقحد٠س جٌؿحٔد ِر١ٕس ػٍٝ ِٛسٚظ غمحفٟ. .1

 ٌٚس قذ٠ػس عطك١س ضذ٠ش٘ح دٌٚس جٌظً جٌّىٛٔس ِٓد .2

 ٚجٌمرحتً. ِشجوض جٌمٜٛ

 ئلقحء جألغٍر١س ِٓ جٌّشوض جٌّإغش، ٚخحفس جٌؿٕٛذ١١ٓ. .3

ضٛص٠غ ٚضمحعُ غٕحتُ جٌؿٕٛخ ذ١ٓ جأللحسخ ِٓ جٌؾّح١١ٌٓ  .4

 (1994فٟ قشخ  شزٚجٌمرحتً )جٌّٕطق

ألسجمٟ جإللقحء، ٚج١ٌّٕٙس، ٚػذَ جٌّغحٚجز، ٚجٌفغحد، ٚٔٙد ج جٌكشجن

 ٚجٌّّطٍىحش ٚجٌػشٚز، ٚجٌفٛمٝ.

ض١ّٙؼ جٌغحٌر١س جٌؼظّٝ ِٓ جٌغىحْ، ٚضؼ١١ٓ ورحس جٌّغث١ٌٛٓ  قضخ جٌشؽحد

٘زٖ جٌّكحذحز عررص ِٓ خحسؼ جٌّكحفظحش ٚػحدز ِٓ جٌّشوض. 

 جٌطؼ١ٍُ ٚجٌىفحءز ٚجٌّٕحفغس. ِؼح١٠ش حإلقرحه، ٚضم٠ٛلجٌؾؼٛس ذ

٠شضىد خطأ  فأٞ جٌّشوض٠س ٟ٘ جٌّؾىٍس جٌشت١غ١س. .1 أٔقحس هللا

ػٍٝ ؾ١ّغ جٌّٕحهك جألخشٜ. ٘زٖ ِشوض٠ح ٠إغش لطؼح 

 جألخطحء لذ ضخٍك ػذَ جٌػمس ػٍٝ جٌّذٜ جٌط٠ًٛ.

 جٌفغحد ٚجٌّكغٛذ١س. .2

طؼح٠ؼ ِغ ضمرً جٌ ٚال ضشجػٟجٌذٌٚس جٌّشوض٠س ال  .3

 جٌّز٘ر١س.جالخطالفحش جٌػمحف١س ٚ

 

 يا هٍ خُاراخ وآنُاخ انتغُُز انًتىفزج نذَهى؟ .3

ٚجٌطكٛي جٌطذس٠ؿٟ ئٌٝ قىُ 25ذقٛسز أعحع١س ذحإلػذجد ٌٍكٛجس، ٠طّػً رٌه 

 أوػش ضف٠ٛنح ٌٍغٍطحش، ٚذٕحء جٌمذسجش ٚص٠حدز جٌطٛػ١س ٚجٌطؼ١ٍُ. 

 انثسثُح  ًزاكزانو انذونحشكم  يهف يسؤونُح .4

 ًٜ٘ ٠طٛفش ٌذ جٌذٌٚس؟ٍِف ؽىً ٘ٛ جٌّغثٛي دجخً جألقضجخ ػٓ  ِٓ

٠طؼحْٚٔٛ ِغ ١٘ثحش ِٚشجوض ذكػ١ٗ  ً٘ ؟ ِٚشجوض ذكػ١س ٚ خرشجءأقضجخ ٌؿحْ ألج

                                                           
كما ٌطرحة كل من الناصري واالصالح  
25
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ٚأ٠ٓ ػٍٝ أٞ ِغطٜٛ ع١ىْٛ جٌكٛجس قٛي ٘زج جٌّٛمٛع   جٌؿحِؼحش؟فٟ 

 دجخً جٌكضخ؟فٟ ؿشٜ ٠

 ززب اإلصالذ 5.1

ضؼطرش جألِحٔس جٌؼحِس ٚجٌذجتشز جٌغ١حع١س فٟ جٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ 

ؽىً جٌكىُ. ٚذؾىً ػحَ، فاْ جألِحٔس  ٍِفجٌٛقذضحْ جٌّغثٌٛطحْ ػٓ 

ؼحِس ضطؼحْٚ ِغ جٌّشوض ج١ٌّٕٟ ٌٍذسجعحش جالعطشجض١ؿ١س جٌطحذغ ٌٍكضخ جٌ

ِٓ جٌّمشس أْ ٠مَٛ ٘زج جٌّشوض  ٚقح١ٌح،. 1996ٚجٌزٞ ضأعظ فٟ ػحَ 

جٌٕذٚجش قٛي أؽىحي جٌكىُ. ٚعطغطؼشك جألٔؾطس ٚذاهالق عٍغٍس ِٓ 

ئقذٜ ٘زٖ جٌٕذٚجش جالعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌٍكىُ جٌّكٍٟ ٚخطس ضٕف١ز٘ح 

فش٠ك جٌخحٌذ جالوٛع ٚجالدجسز جٌّك١ٍس  ٌٛصجسزجٌغحذك جٌٛو١ً ذ٘ح ٚجٌطٟ أػ

 ِقحقد ٌٗ.

 انسزب االشتزاكٍ انًٍُُ 5.2

دجخ١ٍس ٌإلػذجد جٌغ١حع١س ٌٍكضخ جالؽطشجوٟ ج١ٌّٕٟ ٌٚؿٕس جٌذجتشز ضؼطرش 

جٌكىُ. ٠ٚشأط  ٚؽىًذٕحء جٌذٌٚس ٍِف جٌّغثٌٛطحْ ػٓ جٌؿٙطحْ ٌٍكٛجس 

٠ّطٍه . ٌُ ٠ؼذ ذحٌكضخ ١ِٓ جٌؼحَ جٌّغحػذٌؿٕس جٌكٛجس أذٛ ذىش ذحر٠د جأل

ظ ذؼذ ل١حَ جٌشت١ظ جٌغحذك ػٍٟ ٛركج ٌٍجٌكضخ جالؽطشجوٟ ج١ٌّٕٟ ِشوض

ذّقحدسز ذطذ١ِشٖ ٌُٚ جٌر١ل ػرذ هللا فحٌف ٚٔحتد جٌشت١ظ جٌغحذك ػٍٟ عح

 .فٟ ػذْ ِكط٠ٛحش جٌّشوض

  انىزذوٌ انُاصزٌانتُظُى 5.3

ٌٍطٕظ١ُ ٚجٌطٟ ٠شأعٙح جأل١ِٓ جٌؼحَ ػنٛج(  12ضؼطرش ٌؿٕس ئػذجد جٌٛغحتك ) 

جٌّؿٙٛد جٌفىشٞ ٘زج . ٠ٚغحُ٘ فٟ ذٕحء جٌذٌٚس ٍِفٟ٘ جٌّغثٌٛس ػٓ 

فٟ ؾحِؼس فٕؼحء  أعطحر)ٚ٘ٛ حفع وال ِٓ جٌذوطٛس ػرذ جٌشؽ١ذ ػرذ جٌك

ٚػرذٖ غحٌد )ست١ظ جٌذجتشز  (جٌٛهٕٟٚػنٛ جٌٍؿٕس جٌف١ٕس ٌٍكٛجس 

 .ذسجعحش جٚ جٌركٛظٌٍ جِشوضٌذٜ جٌطٕظ١ُ جٌغ١حع١س(. ال ٠ٛؾذ 

 اتساد انمىي انشؼثُح 5.4
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 ززب انسك 5.5

٠ؼطرش جٌذوطٛس ػرحط ص٠ذ )ػنٛ جٌٍؿٕس جٌطٕف١ز٠س فٟ جألِحٔس جٌؼحِس( ٘ٛ 

لحَ جٌذوطٛس ذاػذجد دسجعس لذ ؽىً جٌذٌٚس/جٌكىُ، ٚ ٍِفجٌّغثٛي ػٓ 

 جِشوض٠ّطٍه جٌكضخ ؽحٍِس ػٓ جٌذعطٛس ذّح فٟ رٌه ؽىً جٌكىُ. ٚال 

 .ِشجوض أخش٠ٜؼطّذ ػٍٝ  ذكحظ ٚالٌأل

 انًؤتًز انشؼثٍ انؼاو 5.6

ضمَٛ ٚ. جٌٍّف ج١طٌٛٝ ٘زذٟ جٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼحَ ف ذؼ١ٕٗال ٠ٛؾذ ؽخـ 

 جعطؾحسٞ خحؿِغطؼ١ٕس ذّىطد ٌٍؿٕس جٌؼحِس ذّٕحلؾس ٘زج جٌّٛمٛع ج

ؽىً جٌكىُ جالِػً ١ٌٍّٓ ِغطؼ١ٕس ذخرشجش ّٔٛرؼ  قٛيإلػذجد دسجعس 

فٟ جٌّإضّش جٌؾؼرٟ  فٕحػس جٌمشجسشغُ ِٓ أْ جٌػٍٝ ٚ ِك١ٍس ٚػشذ١س.

جٌؼحَ ٌٍذسجعحش  ػٍٝ جٌّشوضفٟ جٌّحمٟ ػٍٝ جالغٍد ٌُ ٠ؼطّذ جٌؼحَ 

ئال أْ ٘زج جٌّشوض لذ ضؼشك ٌٍطذ١ِش ٚجٌطٍف ٚجٌركٛظ ٚجٌٕؾش جٌخحؿ ذحٌكضخ، 

ِٓ ؾٙس . 2011فٟ جٌكقرس فٟ جٌطٟ قذغص  جٌّٛجؾٙحش جٌّغٍكسالي خ

جٌّغطٜٛ  ػٍٝ جٌّإضّش،ٌكضخ جٌّغحػذ جأل١ِٓ جٌؼحَ ٠مَٛ أخشٜ، 

سؤ٠س الِشوض٠س مذَ جٌزٞ ٠ 26"ِؾشٚع جٌشؤ٠س جاللطقحد٠س"ذّطحذؼس ، جٌؾخقٟ

ِٓ جٌّطٛلغ ٚ. ػٍٝ ئٔؿحصٖ ٚصجسز جٌقٕحػس ٚجٌطؿحسز ٚضؼىف ٌاللطقحد ج١ٌّٕٟ

 .فٛس جالٔطٙحء ِٕٗػٍٝ ِؿٍظ جٌٛصسجء  ٘زٖ جٌشؤ٠س أْ ٠طُ ػشك

 انسزان 5.7

 أَصار هللا 5.8

ٚجٌٍزجْ  أٔقحس هللآ ػٍٝ ػن٠ٛٓ ِؽىً جٌكىُ/جٌذٌٚس  ٍِفِغث١ٌٛس  ضمغ

٠ؾحسوحْ فٟ جٌٍؿٕس جٌف١ٕس ٌٍؿٕس جٌكٛجس جٌٛهٕٟ )ِكّذ جٌرخ١طٟ ٚجٌذوطٛس 

                                                           
وأسفر عن  3023نفذ مشروع الرؤية االقتصادية األنشطة التالية حتى اآلن، وأجرى الفريق األساسي سبع جمسات خالل مايو وسبتمبر  26

( تحديد الست مناطق االقتصادية بمرونة 3( توافق عمى أن الالمركزية ىي مبدأ أساسي من مبادئ الرؤية الجديدة، 2النتائج التالية: 
؛ رؤية اليمن االقتصادية( وضع إطار لتوجيو عممية صياغة وثيقة 4ية سياسية مستقبمية ناتجة عن الحوار الوطني، الستيعاب أي تسو 

  مصفوفة تقييم مراكز القوى والضعف والفرص والمخاطر( لتوجيو التقييمات اإلقميمية االقتصادية.وصياغة 
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ٚال ٠ؼطّذ أٔقحس هللا جٌّىطد جٌغ١حعٟ. ٠ٕنُ ج١ٌّٙح أقّذ ؽشف جٌذ٠ٓ(، ٚ

 .ئِىح١ٔحضٗفٟ فؼذٖ ذغرد مؼف جٌىحتٓ ج 27ِشوض ذكٛظ جٌفؿش ػٍٝ

 ززب انزشاد 5.9

ٚٔمحؽطٗ قٛي ؽىً جٌكىُ  ِؾحٚسجضٗٚأغٕحء  جٌغحٌد فٟ جٌشؽحد قضخ ٠ؼطّذ

ٚػٕذ جٌكحؾس ٠طُ  .ء فٟ جٌكضخجٌخرشج فش٠ك ٚػٍٝػٍٝ أِحٔطٗ جٌؼحِس 

 ٚجٌخرشجش جٌّقش٠س ٚجألخشٜ. عطؾحسجشجإلحٌّض٠ذ ِٓ العطؼحٔس ذج

 ػهٍ يسسٍ  5.10

 شٌٍذسجعحجٌّشوض ج١ٌّٕٟ جالقّش ػٍٟ ِكغٓ  أعظ

، ٠ٚشأعٗ أقّذ 2006ِٕحسجش( ػحَ ) " ٚجعطشجض١ؿ١حش جٌّغطمرً جٌطحس٠خ١س

 و١ف١س ضأغ١شٖ ػٍِٝذٜ أٚ ئال جٔٗ ِٓ غ١ش جٌٛجمف . 28ئعّحػ١ً أذٛ قٛس٠س

 .مشجسجٌفٕحػس 

 يكتة رئاسح اندًهىرَح5.11

 .دجسز جٌّك١ٍس ٚجٌكىُ جٌشؽ١ذذحإلئدجسض١ٓ ِؼ١ٕط١ٓ أٔؾحء 

 

 

 انشُخ صادق األزًز 4.12

 .ٌذػُ لشجسجضٗ ج١ٌّٓ لرحتً ضكحٌف أعظ

 

 (2انًصفىفح )

 

جٌكضخ 

 جٌغ١حعٟ

 ١٘ثس جٌخرشجء/ِشوض ذكٛظ جٌٍّف جٌّغثٛي ػٓ 

 جإلفالـ
 

جألِحٔس جٌؼحِس ٚجٌذجتشز 
 جٌغ١حع١س

ٌّشوض ج١ٌّٕٟ ٌٍذسجعحش ج
ٌطحذغ ٌٍكضخ س ججالعطشجض١ؿ

                                                           
  يديره عبد الرحيم حمران.   27
 .التي ينتمي الييا كل من الرئيس اليمني السابق والقائد العسكري عمي محسن االحمر سنحان قبيمة نافذة في ةشخصية تحكيم قبمي 28
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 1996جٌزٞ ضأعظ ػحَ ٚ

جٌكضخ 
جالؽطشجوٟ 

 ج١ٌّٕٟ

 جٌذجتشز جٌغ١حع١س ٌٍكضخ
 ٌؿٕسؽطشجوٟ ج١ٌّٕٟ ٚجال

كٛجس دجخ١ٍس ٌإلػذجد ٌمنح٠ح جٌ
جٌّغثٌٛطحْ ػٓ جٌؿٙطحْ ّ٘ح 
 ذٕحء جٌذٌٚس ٚأؽىحي جٌكىُ ٍِف

ٌُ ٠ؼذ ٌذ٠ٗ ِشوض أذكحظ ذؼذ 
 ػٍٝل١حَ جٌشت١ظ جٌغحذك 

فحٌف ٚٔحتد جٌشت١ظ  ػرذ هللا
جٌغحذك ػٍٟ عحٌُ جٌر١ل 

 .سذّقحدسز ِكط٠ٛحض

جٌطٕظ١ُ 
جٌٛقذٚٞ 
 جٌٕحفشٞ

 

جد جٌٛغحتك )جٌّإٌفس ِٓ ٌؿٕس ئػذ
ػنٛ( ٚذشتحعس جأل١ِٓ جٌؼحَ  12

ٕحء ذ ٍِفٟ٘ جٌّغثٌٛس ػٓ 
٠غحُ٘ فٟ ٚجٌذٌٚس فٟ جٌكضخ. 

جٌذوطٛس  جٌّؿٙٛد جٌفىشٞ وال ِٓ
ع، حفػرذ جٌشؽ١ذ ػرذ جٌك

فٟ ؾحِؼس فٕؼحء ٚػنٛ  جالعطحر
ٚػرذٖ  ،جٌٍؿٕس جٌف١ٕس ٌٍكٛجس

 ست١ظ جٌذجتشز جٌغ١حع١س.  ،غحٌد

ذكحظ ٌذٜ ال ٠ٛؾذ ِشوض أ
 جٌطٕظ١ُ.

جضكحد جٌمٜٛ 
 جٌؾؼر١س

  

جٌذوطٛس ػرحط ص٠ذ، ػنٛ جٌٍؿٕس  قضخ جٌكك
جٌطٕف١ز٠س فٟ جألِحٔس جٌؼحِس، 

ؽىً  ٍِفجٌّغثٛي ػٓ 
 جٌذٌٚس/جٌكىُ.

ذكحظ ج ٌألجٌكضخ ِشوض٠ٍّه ال 
 .وض أخشٜجِشٚال ٠ؼطّذ ػٍٝ 

جٌّإضّش 
جٌؾؼرٟ 

 جٌؼحَ

ال ٠ٛؾذ ؽخـ ِكذد فٟ 
حَ ٠طٌٛٝ جٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼ

٘زٖ جٌّغث١ٌٛس. جٌٍؿٕس جٌؼحِس 
 ضٕحلؼ ٘زج جٌّٛمٛع. ٟ٘ ِٓ 

ِٓ ؽشوس جعطؾحس٠س  ضؼطّذ
قٛي خحفس إلػذجد دسجعس 

ِغحػذ ٠ٙطُ ٚؽىً جٌذٌٚس. 
ج٘طّحِح ؽخق١ح جال١ِٓ جٌؼحَ 

ذسجعس "جٌشؤ٠ٗ جاللطقحد٠س ذ
١ٌٍّٓ" جٌطٟ ضؼذ٘ح ٚصجسز 

 جٌقٕحػس ٚجٌطؿحسز

ء جٌذٌٚس ِغث١ٌٛس ِٛمٛع ذٕح أٔقحس هللا
ِٕحهس ذحٌؼن٠ٛٓ جٌّؾحسو١ٓ 

ٍكٛجس جٌٛهٕٟ جٌف١ٕس ٌٌٍؿٕس  فٟ
)ِكّذ جٌرخ١طٟ ٚجٌذوطٛس أقّذ 
ؽشف جٌذ٠ٓ(، ٚوزٌه جٌّىطد 

 جٌغ١حعٟ.

ٚ٘إالء ال ٠ؼطّذْٚ ػٍٝ ِشوض 
جٌىحتٓ فٟ  جٌفؿشدسجعحش 

 ئِىح١ٔحضٗ.فؼذٖ ذغرد مؼف 

جضكحد قضخ 
 جٌشؽحد

٠ؼطّذ فٟ جٌغحٌد ػٍٝ 
 ٔس جٌؼحِسفٟ جالِح ِؾحٚسجضٗ

 . فٟ جٌكضخء ٚػٍٝ فش٠ك جٌخرشج

جٌّض٠ذ ِٓ جٌذػُ ُ هٍد ٠ط
ٚجٌّؾحٚسجش ِٓ ِقش ٚأِحوٓ 

 أخشٜ.

   جٌكشجن



17 
 

ػٍٟ 
 ِكغٓ

 ٌٍذسجعحشجٌّشوض ج١ٌّٕٟ  
ٚجعطشجض١ؿ١حش  جٌطحس٠خ١س

٠ٚشأعٗ ِٕحسجش( ) " جٌّغطمرً
أقّذ ئعّحػ١ً أذٛ قٛس٠س. 

١ٌظ ِٓ جٌٛجمف و١ف ٠إغش ٚ
ػٍٝ  ش٘زج جٌّشوض ػٍٝ لشجسج

 .ِكغٓ

جٌؾ١خ 
 فحدق

لرحتً ج١ٌّٓ ضكحٌف أعظ   

ِىطد 
ستحعس 

 جٌؿّٙٛس٠س

أٔؾحء ئدجسض١ٓ ٌإلدجسز جٌّك١ٍس 
 ٚجٌكىُ جٌشؽ١ذ

 

 

يىالف/يصانر األطزاف األخزي؟ إطالع ػهًهم هى ػهً  .6  

ِٓ جٌٕطحتؽ ٚجٌطٛف١حش(   4سلُ  20جٔظش ففكس  ) 

 انصؼىتاخ وانمىاسى يشتزكح.7

 حش ٚأ٠ٓ ٠ؿذْٚ لٛجعُ ِؾطشوس؟أ٠ٓ ٠طٛلؼْٛ جٌقؼٛذ

 (4انًصفىفح )

 جٌمٛجعُ جٌّؾطشوس جٌقؼٛذحش 

    جإلفالـ 

جٌكضخ 
جالؽطشجوٟ 

 ج١ٌّٕٟ

ضطشف جٌكشجن فٟ 
جٌّطحٌرس ذذٌٚس ف١ذسج١ٌس 
رجش ئل١ّ١ٍٓ )ؾٕٛخ 
ٚؽّحي( فٟ ِٛجؾٙس 
 جٌّؼحسمس جٌشت١غ١س ِٓ

 .جألقضجخ جألخشٜ

ِطحٌد ِؾطشوس ِٓ جؾً 
ئلحِس دٌٚس ِإعغ١س 
ِٚذ١ٔس فنال ػٓ ع١حدز 

 جٌمحْٔٛ.

جٌطٕظ١ُ 
جٌٛقذٚٞ 

 شٞ جٌٕحف

جٌطٟ ِؼظُ جٌّٛجلف 
ضطرٕح٘ح جألقضجخ 

 جٌؿّحػحشجٌغ١حع١س ٚ
جٌّفح١ُ٘  ِٓ ضٕرغ

ٚعٛء جٌفُٙ  جٌخحهثس
 .جٌّخحٚف ٚجٌؼٛجهفٚ

ِؼظُ جٌؿّحػحش  -
ضغٍرص جٌغ١حع١س 
ِمحسذس ػٍٝ ضكش٠ُ 
 غٍطسضفى١ه جٌ

 .جٌّشوض٠س
 جٌطٕحصالش.  -

جٌمٜٛ  جضكحد
 جٌؾؼر١س
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جالعطّشجس فٟ ِٕف  قضخ جٌكك
جأل١ِٓ  ٌّرؼٛظفالق١حش 

جٌؼحَ ٌألُِ جٌّطكذز 
 ؾّحي ذٓ ػّش

 

جٌّإضّش 
جٌؾؼرٟ 

 جٌؼحَ

  

فح١ُ٘ خحهثس ِخحٚف ِٚ أٔقحس هللا
ٍٕظحَ ٌٚعٛء فُٙ 

 جٌفذسجٌٟ. 

 جٌالِشوض٠س

ال  جٌز٠ٓجٌغحعس ذؼل  - قضخ جٌشؽحد
٠ش٠ذْٚ قمح ذٕحء دٌٚس 

 ػٍٝ جٌفٛمٝ.طحؽْٛ ٠ٚؼ
طٛجفك ذٕغرس جٌئؽطشجه -

 ٌٍٛجتفج% فٟ 90 جي
ٌكٛجس جٌّٕظّس ٌّإضّش ج

 جٌٛهٕٟ.

ذٌٚس ٠قرٛ ٌ جٌؿ١ّغ
حش ٚجٌٝ ضكم١ك ّإعغجٌ

جٌؼذجٌس ٚجٌّؾحسوس جٌفؼحٌس 
ٚفشك عٍطس جٌمحْٔٛ 
ٚجٌؾفحف١س ٚجٌّغحءٌس 
ٚقمٛق جإلٔغحْ ٚذٕحء 

 ؾ١ؼ ٚهٕٟ.
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 يفُذا؟َزوَه ع انذػى انذٌ يا َى .5

 (5انًصفىفح )

 انسزب
انسُاسٍ 
/ اندًاػح 
 انسُاسُح

 َىع انذػى

جٌطؿّغ 
ج١ٌّٕٟ 
 ٌإلفالـ

 دسجعحش ٚأٚسجق ػ١ٍّس ِمحسٔس ٌّٕحرؼ ٔحؾكس ٌالِشوض٠س.

جٌكضخ 
جالؽطشجوٟ 

 ج١ٌّٕٟ

ئػحدز ذٕحء ِشوض جٌركٛظ، الع١ّح ٚأْ ذؼل جٌٛغحتك جٌمذ٠ّس  -
 جٌّفمٛدز لذ جعطشؾؼص. 

 دٚسجش ضذس٠ر١س ألػنحء جٌكضخ ػٍٝ ذٕحء جٌذٌٚس. -

جٌطٕظ١ُ 
 جٌٛقذٚٞ
 جٌٕحفشٞ

ِشجؾؼس جٌطؿحسخ جألخشٜ جٌّؾحذٙس ٌٍٛمغ جٌشج٘ٓ فٟ  -
 ج١ٌّٓ.

 ٚدسجعحش. دػُ ذٕحء ِشوض ذكٛظ  -

ِؼٍِٛحش ّٚٔحرؼ ٚضؿحسخ ِمحسٔس ٚدػُ فٕٟ إلٔؾحء ِشوض ٌٍركٛظ  قضخ جٌكك
 ٚجٌذسجعحش

قضخ جٌّإضّش 
جٌؾؼرٟ 

 جٌؼحَ

جؾطّحػحش سف١ؼس جٌّغطٜٛ ٌألقضجخ ٚجٌؿّحػحش  -
 جالػذجد جٌّؾحسوس فٟ جٌّؾحٚسجش. جٌغ١حع١س. ضم١ًٍ 

العرحخ أْ ضؼمذ جؾطّحػحش قٛجس جٌكشجن خحسؼ ج١ٌّٓ   -
 ٚذٕحء جٌػمس. أ١ِٕس ِٚٓ أؾً

جٌذػُ جٌطمٕٟ إلػحدز ضأع١ظ جٌّشوض جٌؼحَ ٌٍذسجعحش  -
 ؼحَ.جإلعطشجض١ؿ١س ٚجٌٕؾش جٌخحؿ ذحٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌ

جٌّض٠ذ ِٓ جٌذسجعحش ٚجألذكحظ ٚجٌّٕحرؼ جٌّر١ٕس ػٍٝ أعظ  جٌكٛغ١ْٛ
 ػ١ٍّس

 جٌذػُ جٌفٕٟ ٌفش٠ك جٌخرشجء جٌخحؿ ذكضخ جٌشؽحد. قضخ جٌشؽحد

ػٍٟ 
 ِكغٓ

دسجعحش ِٛجص٠س ٌذػُ ِإضّش جٌكٛجس جٌٛهٕٟ. ضٛف١ش  -
 جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ِٓ ؽأٔٙح جٌطكن١ش ألسم١س ِؾطشوس.

 غ ِشوض ِٕحسجش.جٌذػُ جٌفٕٟ ٚجٌطؼحْٚ ِ -

ِىطد 
ستحعس 

 جٌؿّٙٛس٠س

جالدجسز جٌّك١ٍس جٌكىُ جٌشؽ١ذ ٚ ضٟجٌذػُ جٌفٕٟ ٚجٌطؼحْٚ ِغ ئدجس
 ِىطد جٌشتحعس. فٟ
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 انُتائح وانتىصُاخ .6

 

 الفاانًى .1

سؤ٠س  قطٝ جٌٍكظسِؼظُ جألقضجخ ٚجٌؿّحػحش جٌغ١حع١س ال ضّطٍه  . أ

ذم١س ش ِغ قنشِٛئفالـ فشع ذحعطػٕحء  جٌذٌٚسؽىً  ضؿحِٖكذدز ٔٙحت١س 

ضخ جالؽطشجوٟ ٚجٌكشجن ٚجٌٕحفش١٠ٓ فشٚع جٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼحَ ٚجٌك

جضفمٛج جٌغ١حع١س، . ٘ٛالء ٚذشغُ أخطالف ئٔطّحءجضُٙ ٚجٌرؼع ذكنشِٛش

 ".قنشِٛش جٌشؤ٠س ٚجٌّغحس ٚغ١مس "ِٓ خالي ٚجقذز ضؿّؼُٙ  سؤ٠سػٍٝ 

ًّ ٠كؾٕٛذٟ فغ١ش  ِىْٛ٘ٛ جٌزٞ لذَ سؤ٠س ِكذدز، ٚجالعطػحء جٌػحٟٔ 

ِطؼذدز جاللح١ٌُ.  ف١ذسج١ٌسٚجٌزٞ ٠إ٠ذ دٌٚس  ِؿٍظ ػذْ جٌّذٟٔ""ئعُ 

جٌزٞ ٚ٘ٛ ٍِطمٝ ٌإلوحد١١ّ٠ٓ  جٌٛهٕٟ ألذٕحء جٌؿٕٛخمٝ طٍجٌّٚوزٌه 

 .29دٌٚس ف١ذسج١ٌسل١حَ شؤ٠س ضإ٠ذ ذأ٠نح خشؼ 

ِؼظُ جألقضجخ جٌغ١حع١س ٚجٌؾخق١حش جٌّإغشز ضإ٠ذ جٌالِشوض٠س، سذّح  . خ

ِٚغ رٌه فأٙح ضخطٍف فٟ دسؾس  قّش.جألجٌؾ١خ فحدق  30ذحعطػٕحء

١ّٕح ٠إ٠ذ قضخ رف 31جٌطٕف١ز.ج١ٌس فٟ ٚجٌقالق١حش جٌّّٕٛقس ٌٍّٕحهك 

ٚجٌطٕظ١ُ جٌٛقذٚٞ جٌٕحفشٞ ِغحسج ِطذسؾح ٌالِشوض٠س لذ ٠مٛد فالـ جإل

فٟ ٔٙح٠س جٌّطحف ئٌٝ ٔظحَ ف١ذسجٌٟ فاْ أقضجخ أخشٜ وحٌكضخ 

 جٌكك ٠شْٚٓ ٚقضخ فٟ قنشِٛش ٚجٌكٛغ١١ جالؽطشجوٟ ٚفشٚع جالقضجخ

جالٔفقحي ٚقً جٌمن١س جالٚقذ ٌطفحدٞ فٟ جٌخ١حس جٌف١ذسجٌٟ جٌكً 

ذَ ؼٌضؼٛد ألعرحخ جٌطذسؼ مشٚسز ٌّؿّٛػس جالٌٚٝ ٚضشؾغ ج جٌؿٕٛذ١س.

ِض٠ذ غطٍضَ ِّح ٠ِٚكذٚد٠طٙح جٌّٕحهك ٚؾٛد جٌخرشجش جٌّإٍ٘س إلدجسز 

 .ٌٛلصٚججٌطأ١ً٘ ِٓ 

                                                           
29

 لم تتمكن الباحثة من الحصول على نسخة منها 
  لالمركزية.أشار بانو يؤيد امكتبو مدير عام في مقابمة مع الشيخ صادق ذكر أنو يؤيد صراحة النموذج الحالي ولكن  30
القوى الشعبية، وحراك صنعاء وحضرموت يؤيدون دولة فيدرالية ولكنيم  واتحاد، وحزب الحق، ونكي اليمني، والحوثيلحزب االشتراا 31

  يختمفون في عدد األقاليم.
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ٌخ١حس ج جٌطكٛي ئٌٝفٟ ِشٚٔس ٠رذْٚ ٌالِشوض٠س ج ٞإ٠ذِِؼظُ ؼ.

ٌٚطؿٕد جٌمن١س جٌؿٕٛذ١س  ٌكًجألٚقذ كً وٛٔٗ جٌ ػٕذ جٌف١ذسجٌٟ

ٌٕحفشٞ ٚػٍٟ ججٌطٕظ١ُ جٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ ٚرٌه ي ح، ِػجالٔفقحي

 خ١حس جٌف١ذسجٌٟئخطرحس ِذٜ ِالتّس جٌئْ ئال . ِكغٓ ٚقضخ جٌشؽحد

 ذؼذ. جعطٗ دسٌُ ضطُ  –ٚفمح ٌٍطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ  –ٍغ١حق ج١ٌّٕٟ ٌ

ئل١ّ١ٍٓ جٌذٌٚس جإلضكحد٠س جٌمحتّس ػٍٝ  ضشفلْ ٔفظ جٌّؿّٛػس أ حوّ

 ضغطكغٓ رجش جأللح١ٌُ جٌؼذز.ٚ

ضمغ١ُ ئدجسٞ ؾذ٠ذ  ٠إ٠ذْٚ –ِػً ػٍٟ ِكغٓ ٚجٌٕحفش٠ْٛ  –جٌرؼل ٖ.

 قىُ الِشوضٞ. ألح١ٌُ فٟ ظً( 10-5) ػٍٝ أعحط

ْ ئ٠الء ج٘طّحَ طؾحس ػٍٟ ِكغٓ ٚجٌؾ١خ فحدق جألقّش ٠مطشقحٚ. ِغط        

كنشِٛش ٚؽرٛز ٚجٌػشٚجش و ش رجش جٌّٛجسد٠س ٌٍّكحفظحٛٚأ٠ٌٛٚحش ضّٕ خحؿ

                                     خحفس. أْ ضّٕف ػذْ ئِط١حصجشػٍٝ ِٚأسخ. 

ضؿحٖ ؽىً ِٛجلفُٙ  فٟقضجخ جٌغ١حع١س ضٛجفك فٟ دجخً جأل ـ.ال ٠ٛؾذ

قضجخ جألش فشٚع أغٍد ذ. فؼٍٝ عر١ً جٌّػحي، أػجٌكىُ جٌّٕحعد ١ٌٍّٓ

ٙح ٚجٌطٟ ضؿّغ ػٍٝ ضرٕٟ جٌخحفس ذِٛش سؤ٠طٙح شجٌغ١حع١س فٟ قن

" ٚغ١مس " قنشِٛش جٌشؤ٠ح ٚجٌّغحسضر١ٕٙح ِٓ خالي  ف١ذسجٌٟؽىً قىُ 

 ٌُ ضكذد ِٛلفٙح جٌٕٙحتٟ ذؼذ.قضجخ ألِشجوض ٘زٖ ج ذ١ّٕح

أقذ أعرحخ ػذَ جٌطٛجفك فٟ جٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼحَ ٠ؼٛد ئٌٝ ٞ.

 .  ل١حدضٗ جٔمغحَ

( 1ّٓ ضُ ِمحذٍطُٙجٌرؼل ِوّح ٠طشـ  اْ جٌكشجن جٌؿٕٛذٟفٚأخ١شج،  . ن

( ضٕمقٗ 2، ٠32ٚفطمش ئٌٝ ضٛجفك فٟ ج٢سجء ذ١ٓ سِٛصٖ ِٚىٛٔحضٗ جٌىر١شز

ئهحس ف١ذسجٌٟ أٚ جالٔفقحي ػٓ ٌٍّؾحسوس ِٓ خالي  جٌشؤ٠س ٚجٌخطس ئِح

ٕٛخ ( ٠شٜ جٌرؼل أٔٗ ػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ قشجن جٌؿ3جٌذٌٚس جٌّشوض٠س، 

% ِٓ 30أْ ٚ (4جٌؿٕٛذ١١ٓ،  وً جٌؼذد، ئال أٔٗ ال ٠ّػ٠ًطضج٠ذ ِٓ ق١ع 

                                                           
  .3مكونات وأسماء الحراك في الممحق بعض تم ذكر  32
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ال ( 5 . جالسضرحهذفه  ٠طحٌرْٛ% 70ذ١ّٕح جٌكشجن ٠إ٠ذ جٌف١ذسج١ٌس ٚجٌكٛجس 

كً ٚعو أٚ ٌٛفٛي ٌِٓ أؾً جفٟ فٕؼحء جٌٕظحَ ٠ٛؾذ أٞ ِإؽشجش ِٓ 

جس كٛجٌف١ٕس ٌٍ ؿٕسٌٍجٌطٟ ئلطشقطٙح ج 33قطٝ ضٕف١ز جٌٕمحه جٌؼؾش٠ٓ

التكس جذطفحف١ً  ئ٘طّحِح ال ٠رذٞ( ِؼظُ جٌكشجن جٌؿٕٛذٟ 6جٌٛهٕٟ، 

جٌّخققس % 50جٌـ غرس ٚال ٠أخزْٚ ٌٔكٛجس جٌٛهٕٟ ٌّإضّش ججٌّٕظّس 

ِمؼذج  565ِٓ  85ضخق١ـ ضفحف١ً ال ، ٚجٌؿٕٛذٟ ِأخز جٌؿذٍطّػ١ً ٌ

ٝ أوػش ٌٍكشجن فٟ ِإضّش جٌكٛجس جٌٛهٕٟ، فنال ػٓ ؽشه جٌكقٛي ػٍ

جٌّؿطّغ ٠ٕطمذ جٌكشجن جٌؿٕٛذٟ . ٚأخ١شج، ٛي ٌطٛجفكٌٍٛف% 90ِٓ 

 .ِغ ِطحٌرُٙجٌؿذٞ ضؼحٍِٗ ٌذٌٟٚ ٌؼذَ ج

 

 

 انسانٍ  انذونحشكم  خيشكالأوخه انمصىر و .2

أٚؾٗ جٌمقٛس ُ٘ أْ أػٍٝ قضجخ ٚجٌّؿّٛػحش جٌغ١حعس ألضؿّغ أغٍد ج

فٟ جٌّشوض. ٘زج ضشو١ض جٌغٍطس ٚجٌػشٚز طّػً فٟ ٠جٌكحٌٟ  جٌٕظحَؾىً ٌ

عطرذجد ٚجإللقحء ٚػذَ جٌّغحٚجز ٚجٌفغحد ٚجإل١ّٕس أدٜ ئٌٝ جٌٙ ضجٌطّشو

ض١ّٙؼ أغٍر١س دٜ ئٌٝ أوّح جألخشٜ، جٌّزج٘د جٌػمحفحش ٚ ٚئلقحء ٚجٌطؼقد

ػالٚز ػٍٝ رٌه، فاْ جٌّٕٛرؼ ضن١١ك جٌّؾحسوس جٌغ١حع١س. ٚجٌغىحْ، ٚ

ِشجوض جٌكحٌٟ ٘ٛ ٔطحؼ ٌذٌٚس عطك١س ٠غ١طش ػ١ٍٙح ِٓ خٍف جٌىٛج١ٌظ 

 قط١حؾحشج سضٍر١ فٟٖ ػؿضػٓ ٘زج جٌّٕٛرؼ وّح ٠ىؾف . شزلٜٛ ِإغ

 ٘زج جألصِس جٌٛه١ٕس ٚضفحلُ جٌٛقذزإدٞ ئٌٝ ئمؼحف ٠جٌؾؼد ِٚطحٌرٗ ِّح 

نّٓ جٌطذجٚي جٌغٍّٟ ٠كمك جٌطكٛي جٌذ٠ّمشجهٟ ٚال ٠الجٔٗ ذحإلمحفس ئٌٝ 

  ٌٍغٍطس.
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نهسصىل  ؼتًذتػهً يٍ تمغ يسؤنُح هذا انًهف وػهً أَح خهح -3    

  يؼهىياخ ودراساخ. ػهً

 ٌألقضجخ.ػٍٝ جٌم١حدجش جٌؼ١ٍح فٟ جالغٍد  جٌذٌٚسٍِف ؽىً  ِغإ١ٌٚسضمغ  

فٟ ضذجٌٚٗ ١حع١س جٌّؿّٛػحش جٌغجألقضجخ ٚ٘زٖ ِؼظُ  ِإخشجذذأش لذ ٚ

. ٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ ج فٟ أهش ِكذٚدزِكقٛس جٌك١ض ِحصجي٘زج ٌٚىٓ جخ١ٍح د

ِٓ ئال أٔٗ ذكٛظ خحفس ذٙح، دسجعحش ٚذؼل جألقضجخ جٌغ١حع١س ٌذ٠ٙح ِشجوض 

دٚس فٟ فٕحػس جٌمشجس جٌكضذٟ. ِذٜ ِح ضٍؼرٗ ٘زٖ جٌّشجوض ِٓ غ١ش جٌّؼشٚف 

ؾٕذز أقضجذٙح جٌغ١حع١س فٟ ٘زٖ أّشجوض ذؼل ٘زٖ جٌضٛجود سغُ رٌه 

ِٕٙح  قٛي ؽىً جٌذٌٚس ِكحمشجش ٚٔذٚجشضٕظ١ُ أٔؾطس  خالي ِٓجٌّشقٍس 

جٌزٞ ٠طرغ قضخ  جالعطشجض١ؿ١س جٌّشوض ج١ٌّٕٟ ٌٍذسجعحشػٍٝ عر١ً جٌّػحي، 

  .ِٚشوض ِٕحسجش جٌزٞ ٠طرغ جٌمحتذ جٌؼغىشٞ ػٍٟ ِكغٓ جالقّش ،جالفالـ

 

 

 

 ززاب انسُاسُح األخزي انىػٍ تًىالف األ.4   

جٌغ١حع١س ج١ّٕ١ٌس  ِٛجلف جٌمٜٛ ضؼٟ ِؼظُ ذكغد ٔطحتؽ ٘زٖ جٌذسجعس 

 .ف جالخشِٕطٍك فّٙٙح ٌّقحٌف جٌطش ٜ ضؿحٖ ؽىً جٌذٌٚس ِٓجٌمٜٛ جالخش

ضأغ١ش طحـ ٌٙح فشفس سفذ ٌٚىٓ ٠رذٚ أْ ِؼنُ جٌّؿّٛػحش جٌغ١حع١س ٌُ ض

ػٍٝ  2011خالي ج١ّٕ١ٌس جٌغ١حع١س جٌّؼحدٌس  فٟجٌكحدغس  جٌّطغ١شجش

ضال٘ح ِٓ ضغ٠ٛس ع١حع١س ٚدخٛي  ِٚح جٌذٌٚسِٛجلف جألقضجخ ضؿحٖ ؽىً 

 الػر١ٓ ِك١١ٍٓ ٚد١١ٌٚٓ ؾذد فٟ جٌغحقس جٌغ١حع١س ج١ّٕ١ٌس ال ٠ّىٓ

  ضؿحٍُ٘ٙ.

   انصؼىتاخ وانمىاسى انًشتزكح.5

( 4ٚفمح ٌٍّقفٛفس )  قٛي ؽىً جٌذٌٚسجٌطٟ ضٛجؾٗ ذٕحء ضٛجفك  انصؼىتاخ

 ِٓ جٌكشجن ػٍٝ ضفن١ً دٌٚس ف١ذسج١ٌس ذؼل فقحتً ( ضق١ُّ 1ضطٍخـ فٟ 
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أْ ( 2ِمحذً  ف١ذسج١ٌس ِطؼذدز جأللح١ٌُ، فٟ ( ٟٚؽّحٌ ٟئل١ّ١ٍٓ )ؾٕٛذ

 جٌذٌٚسضؿحٖ ؽىً  جال١ٌٚسٌؿّحػحش جٌغ١حع١س ِؼظُ ِٛجلف جألقضجخ ٚج

ٚجٌطؼحًِ جٌّخحٚف ذحالمحفس ئٌٝ ِفح١ُ٘ خحهثس ٚعٛء جٌفُٙ ِقذس٘ح 

ذٕحء ِشجوض جٌمٜٛ جٌطٟ ضؼطحػ ػٍٝ جٌفٛمٝ ال ضش٠ذ ذؼل أْ ( 3جٌؼحهفٟ 

ِٓ جالفٛجش ٌٍٛفٛي % 90جٌخحؿ ذحٌكقٛي ػٍٝ جٌؾشه فؼٛذس ( 4، دٌٚس 

 ِٕف ِرؼٛظ ( 5 ،١س ٌّإضّش جٌكٛجس جٌٛهٌٕٟطٛجفك ذكغد جٌالتكس جٌطٕظ١ّ

ذ١ٓ جٌخالفحش ٌطغ٠ٛس فالق١حش جأل١ِٓ جٌؼحَ ٌألُِ جٌّطكذز ؾّحي ذٓ ػّش 

  جٌمٜٛ جٌغ١حع١س ج١ّٕ١ٌس.

( 1جٌطٟ أظٙشضٙح ٔطحتؽ ٘زٖ جٌذسجعس ضطٍخـ فٟ  انمىاسى انًشتزكح

( جٌغؼٟ ٚسجء جٌذٌٚس جٌّذ١ٔس جٌّإعغ١س 2جٌالِشوض٠س، جٌطٛجفك ػٍٝ 

جٌؼذي ٚجٌّؾحسوس جٌفؼحٌس ٚع١حدز جٌمحْٔٛ ٚجٌؾفحف١س ر١ٕس ػٍٝ جٌّ

وغش قحؾض ضكش٠ُ ( 3ٚجٌّغحءٌس ٚقمٛق جإلٔغحْ ٚذٕحء ؾ١ؼ ٚهٕٟ، 

ِٚشٚٔس  جٌطٕحصالش( 4، هشجفجٌّشوض ٌقحٌف جألَٚ ضفى١ه ِٕحلؾس ِفٙٛ

 .جٌّٛجلف

 ازتُاخاخ ويطانة األززاب انسُاسُح:.6

 :غ١حع١س ئٌٝ( قحؾس جألقضجخ ج5ٌضر١ٓ جٌّقفٛفس )

 ؽىحيٚجألٚسجق جٌؼ١ٍّس قٛي ج جٌّمحسٔس ّض٠ذ ِٓ جٌّؼٍِٛحش، ٚدسجعحشجٌ ( أ

ِالتُ ٌٍر١ثس ئعطٍٙحَ ّٔٛرؼ ِضج٠ح ٚػ١ٛخ ٘زٖ جٌّٕحرؼ ٚو١ف١س ، جٌكىُ

 ٚجٌظشف ج١ٌّٕٟ.

. غطٜٛ ٌألقضجخ ٚجٌؿّحػحش جٌغ١حع١سسف١ؼس جٌِّقغشز ؾطّحػحش ػمذ ئ ( خ

 غشجك جألِٓ ٚذٕحء جٌػمس.ٓ ألٚػمذ ٌمحءجش جٌؿٕٛذ١١ٓ ٌٍكٛجس خحسؼ ج١ٌّ

أذكحظ ِشجوض ٚئٔؾحء  سٌّشجوض جألذكحظ جٌمحتّجٌفٕٟ ضمذ٠ُ جٌذػُ  ( ج

 ؾذ٠ذز.

   

 يذَزج يزكز ًٍَ نإلستشاراخ خًُهح ػهٍ رخاءأػذته 
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 2013فثزاَز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1انًهسك 

   انًماتالخ لائًح 

 

   انخارج انسزان فٍ  لادج .1

 جذطس أذٕحء ج١ٌّٓ )سأٞ(.ػرذ جٌشقّٓ جٌؿفشٞ: ست١ظ قضخ س

ق١ذس أذٛ ذىش جٌؼطحط: أٚي ست١ظ ٚصسجء ١ٌٍّٓ جٌّٛقذ، ٚأقذ أػنحء جٌكشجن 

 جٌخحسؼ.فٟ 

 ػّش جٌؼطحط: ِغحػذ ق١ذس أذٛ ذىش جٌؼطحط.

 انسزان فٍ اندُىب لادج .2



26 
 

ِكّذ ػٍٟ أقّذ: ست١ظ جٌٍؿٕس جٌطكن١ش٠س ٌٍّإضّش جٌٛهٕٟ ٌٍؾؼد 

 جٌؿٕٛذٟ.

 ىطد جٌّشوضٞ ٌٍكضخ جالؽطشجوٟ ج١ٌّٕٟ.ِكّذ ق١ذسٖ ِغذٚط: ػنٛ جٌّ

 لحعُ دجٚد: جٌغىشض١ش جٌػحٟٔ فٟ جٌكضخ جالؽطشجوٟ ج١ٌّٕٟ/ػذْ.

 سم١س ؽّؾ١ش: ٔحؽطس.

 .جالٍٟ٘ خحٌذ ػرذ جٌٛجقذ ٔؼّحْ: ست١ظ ِؿٍظ ػذْ

 .جٌطىطً جٌٛهٕٟ جٌؿٕٛذٟ جٌذ٠ّمشجهٟد. ػرذ جٌك١ّذ ؽىشٞ: ػنٛ 

 .1994لغش٠ح ِٕز ػحَ ػٍٟ هحٌد أقّذ: أقذ جٌّطمحػذ٠ٓ جٌؼغىش١٠ٓ 

 ػرذ جٌٌّٛٝ ػرذ: ِٛظف ِذٟٔ ِطمحػذ لغش٠ح.

 االشتزاكٍانسزب  .3

 ٠حع١ٓ عؼ١ذ ٔؼّحْ: جأل١ِٓ جٌؼحَ.

جٌغ١حعٟ ِٚغإٚي دجتشز جٌّؿطّغ جٌّذٟٔ ػنٛ جٌّىطد ػٍٟ جٌقشجسٞ: 

 .فٟ جألِحٔس جٌؼحِس 

 ززب انًؤتًز انشؼثٍ انؼاو .4

 .ٔحتد ست١ظ جٌكضخد. ػرذ جٌىش٠ُ جإلس٠حٟٔ: 

 ّذ ذٓ دجغش: جأل١ِٓ جٌؼحَ جٌّغحػذ.أق

 ززب انتدًغ انًٍُُ نإلصالذ .5

 ػرذ جٌٛ٘حخ ج٢ٔغٟ: جأل١ِٓ جٌؼحَ.-

 .جالعطشجض١ؿ١سد. ِكّذ جألفٕذٞ: ست١ظ جٌّشوض ج١ٌّٕٟ ٌٍذسجعحش -

جٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ ست١ظ جٌّىطد جٌطٕف١زٞ ٌكضخ ئٔقحف ِح٠ٛ: ست١ظ -

 ٌّح١ٌس(.فٟ ػذْ ٚػنٛ فٟ ِؿٍظ جٌٕٛجخ )جٌٍؿٕس ج

جٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ جٌّىطد جٌطٕف١زٞ ٌكضخ  ِكغٓ ذحفشٖ: ست١ظ-

 كنشِٛش.ذ

 ززب اتساد انزشاد )سهفٍ(

 ػرذ جٌٛ٘حخ جٌك١ّمحٟٔ: جأل١ِٓ جٌؼحَ.
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 انمىي انشؼثُح اتسادززب 

 ضطُ(سصجص )ٌُ ػرذ جٌغالَ 

 ززب انسك

 قغٓ ص٠ذ: جأل١ِٓ جٌؼحَ.

 انىزذوٌ انُاصزٌ انتُظُى

 . ٌٍطٕظ١ُ ّخالفٟ: جأل١ِٓ جٌؼحَ جٌغحذكػرذ جٌٍّه جٌ

 عٍطحْ جٌؼطٛجٟٔ: جأل١ِٓ جٌؼحَ.

 شخصُاخ يؤثزج

  .ٚ ٘ٛ ؽ١خ قحؽذ ٚست١ظ ضكحٌف لرحتً ج١ٌّٓ جٌؾ١خ فحدق جألقّش

ٚ لحتذ جٌّٕطمس جٌؾّح١ٌس لحتذ جٌفشلس جالٌٚٝ ِذسع  ػٍٟ ِكغٓ جألقّش 

 جٌغشذ١س.

 جٌؿّٙٛس٠س: ٔقش هٗ ِقطفِٝذ٠ش ػحَ ِىطد ستحعس 

 

 2انًهسك 

 يكىَاخ انسزان

: ػٍٟ عحٌُ جٌر١ل ٠نُ ، ٚجٌغٍّٟ جٌؿٕٛذٟجن جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌٍكش .1

١ٌٚظ ِٓ  جٌّؿٍظ ٚ ػرذ هللا ذحػَٛ جٌزٞ جٔؾك فٟ ٚلص القك ػٓ 

 .لذ ػحد ٌإلٔنّحَ ِشز أخشٜ جٌٛجمف ِح ئرج وحْ 

جٌّؿٍظ جٌٛهٕٟ جألػٍٝ ٌٍٕنحي جٌغٍّٟ العطؼحدز دٌٚس جٌؿٕٛخ:  .2

 ف.ِكّذ ػٍٟ ؽحت

( ٠ٚشأعٙح )جٔؾمص ػٓ ِح عرك جٌطىطً جٌٛهٕٟ جٌؿٕٛذٟ جٌذ٠ّمشجهٟ .3

 أ١ِٓ فحٌف ٚجٌذوطٛس ػرذ جٌك١ّذ ؽىشٞ.

(، ٚ٘ٛ ٠ؼطرش 2011جٌّؿٍظ جألػٍٝ ٌٍطٕغ١ك )جٔرػك ػٓ ِإضّش جٌمح٘شز  .4

 ، ٠ٚشأعٗ ٠حع١ٓ فحٌف ٚػّش ؾرشجْ.ِىْٛأورش 

 جٌٍؿٕس جٌطكن١ش٠س ٌّإضّش جٌؿٕٛخ، ذشتحعس ِكّذ ػٍٟ أقّذ. .5
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 ٌالعطمالي، ذشتحعس فحٌف جٌٕٛذس.جٌؼ١ٍح ج١ٌٙثس جٌٛه١ٕس  .6

 جٌٛهٕٟ ألذٕحء جٌؿٕٛخ، ٚ ٠طأٌف ِؼظّٗ ِٓ ؽخق١حش أوحد١ّ٠سمٝ طٍجٌّ .7

٠ٚشأعٗ قغٓ جٌغالِٟ ؾٕٛذ١ٗ رجش ػاللس ذحٌّإضّش جٌؾؼرٟ جٌؼحَ 

 ص ٘زٖ جٌّؿّٛػس فٟ فٕؼحء ٚػرذ جٌؼض٠ض ذٓ قرطٛس فٟ ػذْ. خشؾ

ذشٔحِؽ دػُ جٌكٛجس جٌٛهٕٟ ِطحذؼس ٘زج  ) ذشؤ٠س ضإ٠ذ دٌٚس ف١ذسج١ٌس

 .(جٌّٛمٛع

ِؿٍظ جٌطٕغ١ك ٌٍػٛسز جٌؿٕٛذ١س، جٔرػك ِٓ جٌغحقحش، ٠ٚشأعٗ ػرذ  .8

 جٌمٛٞ سؽحد )جٌطؿّغ ج١ٌّٕٟ ٌإلفالـ( )٠ذػُ دٌٚس ف١ذسج١ٌس(.

فرشج٠ش، ٚ٘زٖ ذذأش وكشوس غٛس٠س غُ ضكٌٛص ئٌٝ قشوس  16ؽرحخ  .9

 ٘زٖ جٌّؿّٛػس. جٔفقح١ٌس. ضٛفٟ أٚي ؽ١ٙذ فٟ جٌؿٕٛخ ِٓ

 ؽرحخ جٌطغ١١ش. .10

 .؟؟؟. أعّحء جٌكّض١ٖسٌؿٕٛذٌٍّشأز ج جٌػٛسٞ ىطًطجٌ .11

: خحٌذ ػرذ جٌطىطً جٌّذٟٔ جٌّغطمً ست١ظ ِؿٍظ ػذْ جالٍٟ٘ ج .12

سؤ٠س خحفس  ِٚطؼذدز جأللح١ٌُ لذ أػذ سؤ٠س ضذػُ دٌٚس ف١ذسج١ٌس جٌٛجقذ. ٚ 

 حٌٕمحه جٌؼؾش٠ٓ.ذ

ِقطفٝ جٌؼ١ذسٚط  جٌّؿٍظ جألػٍٝ ألذٕحء ػذْ، ذشتحعس جٌؾ١خ .13

 (.2012)جٌزٞ قنش جؾطّحع جٌش٠حك ِغ جٌض٠حٟٔ فٟ د٠غّرش 

جٌٕحؽة قذ٠ػح، ٚ  ،(جٌذ٠ّمشجهٟ )ِؿذجٌطؿّغ جٌّذٟٔ جٌؿٕٛذٟ  .14

 ٠إ٠ذ جٌذٌٚس جٌف١ذسج١ٌس.

 جٌٕٙنس جالعال١ِس ٚضٕظ١ُ عٍفٟ ؾٕٛذٟ ئٔفقحٌٟ. .15
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 3انًهسك 

 انىثائك وانثُاَاخ وانزسائم وانزؤي

 – 2012ٝ ذحْ وٟ ِْٛ جٌرٕىٟ فٟ ٔٛفّرش سعحٌس لحدز جٌؿٕٛخ ئٌ .1

 جٌمح٘شز.

 سعحٌس لحدز جٌؿٕٛخ ئٌٝ جٌّرؼٛظ جٌخحؿ ٌأل١ِٓ جٌؼحَ ؾّحي ذٓ ػّش. .2

 .ؾّحي ذٓ ػّشػمد جؾطّحػُٙ ِغ  2012ٔٛفّرش  17ذ١حْ قشجن ؾٕٛخ  .3

ٌّإضّش جٌكٛجس جٌٛهٕٟ،  خحٌذ ػرذ جٌٛجقذ جٌّذٟٔ سؤ٠س ِؿٍظ ػذْ  .4

 .2012عرطّرش  6ٔؼّحْ، 

ٌٍطكن١ش ٌّؾحسوس  جٌّذٟٔ  قحش جٌّمذِس ِٓ ِؿٍظ  ػذْجاللطشج .5

 .ِإضّش جٌكٛجس جٌٛهِٕٟذ١ٔس ٚجعؼس فٟ 

 .جالعطشجض١ؿ١سوط١د جٌّشوض ج١ٌّٕٟ ٌٍذسجعحش  .6

ٌٛصجسز جٌطحذؼس  جاللطقحد٠سج١ٌّٓ شؤ٠س ٚؽشٚه جٌّشؾؼ١س ٌ ٍِخـ ِؾشٚع .7

 .جٌقٕحػس ٚجٌطؿحسز 

ذ٘ح ٔحتد جٌٛص٠ش جٌطٟ أػ 2020جإلعطشجض١ؿ١س جٌٛه١ٕس ٌٍكىُ جٌّكٍٟ  .8

 .2008جٌغحذك ٌٛصجسز جإلدجسز جٌّك١ٍس فٟ ػحَ 

ِغٛدز جٌرشٔحِؽ جٌٛهٕٟ ٌٍكىِٛس جإلؾّحع جٌٛهٕٟ قٛي جٌكىُ جٌّكٍٟ  .9

 2012ٚجٌط١ّٕس جٌّك١ٍس، فٟ ٠ٕح٠ش ٌفش٠ك ػًّ ٚصجسز جإلدجسز جٌّك١ٍس 

 ضشأعٙح جٌٕحتد جٌغحذك ٌٍٛص٠ش خحٌذ جألوٛع.

ٌٍغٍطس جٌّك١ٍس خالي  ِقفٛفس جٌطٕف١ز ٌٍرشٔحِؽ جٌٛهٕٟ .10

جٌّشقٍس جالٔطمح١ٌس، ضشأط فش٠ك جٌؼًّ جٌخحؿ ذـٛصجسز جإلدجسز جٌّك١ٍس 

 خحٌذ جألوٛع.

ٚسلس ع١حعس جٌّٕٛرؼ جٌّغطمرٍٟ ٌٍكىِٛس ٚجٌالِشوض٠س فٟ  .11

ج١ٌّٓ، ٚجخطقحفحش جٌّغف جٌطم١١ّٟ جٌغش٠غ ٌالِشوض٠س. )ذشٔحِؽ جألُِ 

 جٌّطكذز جإلّٔحتٟ ٚٚصجسز جإلدجسز جٌّك١ٍس(
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( ٌٛسلس ع١حعس خ١حسجش جٌّٕٛرؼ ذحٚسذ٠ٕٛصٍِف ػشك ) .12

ذشٔحِؽ ، 2012أوطٛذش  -لنح٠ح جٌالِشوض٠س ِٕٙؿ١س ٚجٌّغطمرٍٟ ٌٍكىِٛس ٚ

 ٚصجسز جإلدجسز جٌّك١ٍس.جألُِ جٌّطكذز جإلّٔحتٟ ٚ

جٌزٞ أػذٖ جٌّؿٍظ  "جٌّغحسٚٚغ١مس قنشِٛش ... جٌشؤ٠س "ِؾشٚع  .13

 .١ٔٛ٠2011ٛ  20جٌّذٟٔ فٟ قنشِٛش فٟ 

دسز جٌطٛجفك جٌٛهٕٟ جٌطٟ أػذ٘ح جٌغف١ش ػرذ جٌٛ٘حخ هٛجف ِرح .14

 .2012-11-22جٌّغطؾحس جٌغ١حعٟ ٌؼٍٟ ِكغٓ فٟ 

 ٌطكحٌف لرحتً ج١ٌّٓ. خطحخ فحدق جألقّش  .15

 .ج١ٌّٓلرحتً ٌطكحٌف جٌؼذجٌس جالٔطمح١ٌس لحْٔٛ ٔغخس ِؼذٌس ِٓ  .16

 ِغٛدز ١ِػحق قضخ جٌكك. .17
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